
כחבר מועדון הנך חלק ממשפחת רוטרי המורחבת 
שתורמת לקהילה ומאפשרת לך קשרים עם אנשים 

חדשים וקשרים חברתיים ומקצועיים.
במשך תהליך ההצטרפות, חבר מועדון ותיק מלווה 

את החבר החדש. לאחר שנכח בכמה פגישות 
שבועיות, מועמד שמראה נכונות להצטרף מרואיין על 
ידי ועדת החברות. המלצתה מועברת להנהלה וזו דנה 
באישור בקשת המועמד. לאחר מכן נערך טקס קבלה 

של החבר החדש בעת פגישה שבועית.

ארוחה  וכוללת  צנועה,  השבועית  ההשתתפות  עלות 
מלאה. דמי החבר השנתיים סבירים מאד.

המועדון מצפה מחבריו להיות פעילים במועדון 
ובקהילה. החברים נהנים מהרעות במועדון ומההזדמנות 

לפגוש חברים למקצוע ולעסקים. המושג ידידות ורעות 
ברוטרי נשען על העקרונות המנחים שנקראים “מבחן 

ארבע הדרכים”

האם זו האמת?
האם זה הוגן כלפי כל המעורבים?
האם זה יטפח רצון טוב וחברות?

האם זה יועיל לכל המעונינים?

כל החברים בו 
 אנשי העולם הגדול

מכל  תרומה  בהערכה  מקבל  ירושלים  רוטרי  מועדון 
סוג שהחבר החדש מביא למועדון. 

התמיכה ההדדית והרעות מחוזקים על ידי:

השתתפות קבועה בפגישות השבועיות	 
תמיכה בפרויקטים הקהילתיים של המועדון	 
פגישות “ליד האח” בבתי חברים במשך החורף	 
ביקור שנתי בכנרת באביב	 
השתתפות בביקורים ובסיורים	 
אכפתיות באמצעות קשר תמידי	 
אירוע גיוס כספים שנתי	 
.....ועוד	 

מאז 1953 מועדון רוטרי 
ירושלים ממוקם ביימק”א, 
שם הוא תומך בפרויקטים 

כמו מנהיגות נוער וגן 
ילדים “השלום”

 בקרו באתר האינטרנט שלנו
לפעילות ולקשר ישיר

www.JerusalemRotaryClub.org

מידע על רוטרי בינלאומי
www.rotary.org

פגישות המועדון מתקיימות מדי יום רביעי
13.00 – 14.30

וביום רביעי האחרון בחודש
19.00 – 21.00

צור קשר
כתובת: מועדון רוטרי ירושלים יימק”א 

רחוב המלך דוד ירושלים  91003

Jerusalem rotary Club

מועדון רוטרי ירושלים
היחיד בארץ שמתנהל באנגלית

نادى  روتارى  القدس
DistriCt 2490 אזור 

מועדון רוטרי 
ירושלים

הצטרפות למועדון ירושליםברוך בואכם לרוטרי
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רוטרי הינו ארגון השירות הגדול בעולם. הוא מעודד 
הבנה של השקפות שונות ומגוון תרבויות באמצעות 

עידוד של קשרים בין אישיים.

כרגע חברים ב 34000 מועדונים במרבית ארצות 
העולם 1,250,000 רוטריונים. רוטרי יוזם ומשתתף 

במיזמים קהילתיים בארצות רבות. הנושאים שבהם 
מתמקד רוטרי:

- טיפול במחלות ומניעתן
- שלום ופתרון מחלוקות

- מים וסניטציה
- חינוך בסיסי ומיגור אנאלפבתיות

- פיתוח קהילתי וכלכלי
- בריאות האם והילד

חילופי קבוצות נוער	 

בני נוער בגילאי 16 עד 20 מארצות שונות מבקרים 
בארץ אחרת כדי ללמוד על אנשיה ומנהגיה.

כנסים בינלאומיים	 

כנס שנתי שבו מתאספים רוטריונים מרחבי העולם 
במיקום אקזוטי הן לדיון רציני והן להנאה.

פוליו פלוס

פוליו פלוס הינו פרויקט הדגל של רוטרי בינלאומי 
כדי לבער סופית שיתוק ילדים.

אחרי 20 שנה של עבודה מאומצת, רוטרי, בסיוע 
שותפים נוספים, הגיעו להכחדה כמעט מוחלטת של 

המחלה הנוראה מעל פני כדור הארץ. 

מועדון רוטרי ירושלים קיבל את הצ’רטר שלו ב 1929  
והיה הראשון בפלשתינה דאז והיום ישראל. המועדון 

הינו היחיד בארץ שמתנהל באנגלית וכולל חברים 
מקומיים ובינלאומיים עם השקפות עולם מגוונות 
וכמה דתות – יהודים, נוצרים, מוסלמים ובהאים.

המועדון נפגש אחת לשבוע לארוחת צהריים או ערב 
שבה מתקיימת הרצאה של אישים בעלי שיעור קומה 

הנבחרים ממאגר מומחים בישראל.

מרפאת שיניים טרודי בירגר
מכשיר צילום שיניים פנורמי

בית הספר לחירשים
חדר מוסיקה

אימון בטיפול רפואי מסייע
גאנה אפריקה

קרן מועדון רוטרי ירושלים
נוסדה ב 1968, היא מעניקה מלגות לתלמידי תיכון 

במסלול ריאלי. הקריטריונים כוללים הישגים 
בלימודים, מודעות חברתית ומצב המשפחה. עד היום 

הוענקו למעלה מ 3000 מלגות לתלמידים מעוטי 
יכולת מכל שכבות החברה בישראל, יהודים וערבים, 

חילוניים ודתיים, עולים חדשים ומשפחות ותיקות. 
בכל שנה מתקיים טקס הענקת המלגות בנוכחות 

תלמידים, מורים, בני משפחה ורוטריונים.
 תרומות לקרן מתקבלות בברכה בכל עת.

מספקת טיפול 
שיניים חינם לילדים 

חסרי יכולת מכל 
מגזרי החברה

כלי מוסיקה מתאימים ורצפה 
אקוסטית רוטטת

בשיתוף עם בית החולים הרצוג 
בירושלים

טיפול בילדים פגועים 
בעזרת חיות הגן

יימק”א גן “השלום”
ציוד לחצר המשחקים ורצפה בטיחותית

פרויקט משותף עם 
רוטריונים בארה”ב

רוטרי בינלאומימועדון רוטרי ירושלים פרויקטים נבחרים

גן החיות התנ”כי ירושלים
טרקטורון

מועדון רוטרי ירושלים מעורב במגוון רחב של פעילות 
קהילתית מקומית ובינלאומית:


